Protokoll vid årsstämma 2014-08-04 St Bläsnungs samfällighet
1. Öppnande av stämman
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns
3. Val av ordförande för stämman
Sittande Tenny Larsson till ordförande
4. Val av sekreterare för stämman
Ordförande väljs tillika till sekreterare
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare 2 st
Anders Larsson och Gustav Appelqvist väljs till justeringsmän
6. Stämmans behöriga utlysande
Stämmans sågs behörigt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
Den totala röstlängden är 39 fastigheter.(18 är året runt boende)
Närvarande var: 1:109, 1:111, 1:115, 1:117, 1:120, 1:121, 1:124, 1:126, 1:127,
1:128, 1:131, 1:136, 1:138, 1:64, 1:78
8. Styrelsens verksamhetsberättelse år 2013
Verksamhetsberättelsen som bifogats kallelsen gicks igenom utan anmärkningar
9. Styrelsens ekonomiska redovisning för år 2013
Föreningens behållning vid årsskiftet var 42020,60:- på PG och 3115,54:- på
Bankkonto. En inbetalning saknas.
10. Revisorernas berättelse
Revisorerna hade inget att erinra kring bokföringen.
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året 2013.
12. Fastställande av årsavgift år 2014
Efter en diskussion kring avgiften beslutade stämman att höja avgiften med 100:- till
900:- för att höja bufferten i händelse av fel.
13. Styrelsens arvoden
Oförändrad. 4000:- till vattenverksansvarig och 3000:- till ordf/kassör samt fritt
vatten.
14. Val av ordförande/kassör 3 år (Tenny Larsson vald t.o.m 2017)
Sittande ordförande Tenny Larsson omvaldes på 3 år

15. Val av vattenverksansvarig tillika styrelseledamot 3år(Mikael Endre vald t.o.m 2016)
16. Val av styrelseledamot 3 år(Håkan Rauke vald t.o.m 2015)

17. Val av revisorer för 1 år
Thomas Johansson och Gustav Appelqvist valdes

18. Övriga frågor
Diskussion kring att gå med i villaägarna diskuterades. Styrelsen fick i uppdrag att
undersöka fördelarna med medlemskap kontra dagen försäkrings skydd med mera.
Lena Taharally lyfte frågan kring vattenprovet och bland annat klor och hårdhet. När
höstens prov är taget kommer värdena meddelas i utskicket inför års betalningen
Anders Larsson har problem med sin ventil efter fiberdragningen. Ordf kontaktar
fiberföreningen för åtgärd
De par som har småbarn har ofta rätt till gratis vattenprov, kolla om ni har småbarn
så har vi en avgift mindre
Utöver samfällighetens mandat diskuterades sedan allmänt kring det mesta.
19. Avslutning
Mötet avslutas och en trevlig fika stund tog vid

________________
Tenny Larsson vid pennan

Justeras:

___________________
Gustav Appelqvist

___________________
Anders Larsson

